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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0721/2011, adresată de Vincent Grünberg, de cetățenie germană, 
privind legalizarea tutunului pentru uz oral

Petiția nr. 0794/2011, adresată de Joaquim Boadas de Quintana, de cetățenie 
spaniolă, în numele Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives 
musicals (FECASARM), (Federația catalană a asociațiilor de activități recreative 
muzicale) privind modificarea articolului 8 din Directiva 2001/37/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, 
prezentare și vânzare a produselor din tutun

1. Rezumatul petiției nr. 0721/2011

Petiționarul pledează în favoarea ridicării interdicției privind folosirea tutunului pentru uz oral 
în Europa. Acesta consideră că o interzicere totală a tutunului care nu se fumează sau mestecă, 
precum, de exemplu, tutunul snus, nu este justificată. Deși petiționarul admite faptul că nici 
tutunul snus nu este sănătos, riscurile pe care le presupune folosirea acestui tutun sunt mai 
mici decât în cazul tutunului fumat, întrucât nu implică pericole pentru alte persoane (fumatul 
pasiv). În plus, în urma ridicării interdicției, statele ar putea obține venituri considerabile din 
accize.

Rezumatul petiției nr. 0794/2011

Petiționarul pledează pentru modificarea articolului 8 din Directiva 2001/37/CE, care prevede 
că „statele membre interzic introducerea pe piață a tutunului pentru uz oral, fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 151 din Actul de aderare a Austriei, a Finlandei și a Suediei”, 
în sensul includerii tutunului snus ca excepție. Petiționarul afirmă că acest tip de tutun este 
mai puțin dăunător pentru sănătate decât tutunul care este fumat sau mestecat, are potențialul 
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de a contracara efectele economice negative ale interzicerii fumatului în locuri publice și nu 
afectează nefumătorii. Petiționarul consideră că interzicerea comercializării tutunului snus 
încalcă principiul liberei circulații a mărfurilor în piața unică europeană.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0721/2011 declarată admisibilă la 3 noiembrie 2011. 
Petiția nr. 0794/2011 declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarii pledează în favoarea modificării Directivei 2001/37/CE privind produsele din 
tutun în sensul introducerii pe piață în toate statele membre ale UE a tutunului pentru uz oral 
care nu se fumează sau mestecă, cum ar fi tutunul snus. Aceștia susțin că interzicerea 
tutunului snus nu este justificată, întrucât pretind că riscurile pentru sănătate cauzate de 
utilizarea acestui tutun sunt mai mici decât cele produse de tutunul fumat, atât pentru 
utilizatori (nu există inhalare de fum), cât și pentru cei din jur (nu există fumat pasiv).
Petiționarul care a depus petiția nr. 721/2011 susține, de asemenea, că utilizarea tutunului 
snus nu încurajează oamenii să se apuce de fumat și că țările și-ar putea crește substanțial 
veniturile din accize dacă interdicția ar fi ridicată.
Petiționarul care a depus petiția nr. 794/2011 susține că utilizarea tutunului snus are 
potențialul de a contracara efectele economice negative ale interzicerii fumatului în locurile 
publice. Acesta consideră, de asemenea, că interzicerea comercializării tutunului snus încalcă 
principiul liberei circulații a mărfurilor în piața unică europeană.

Interdicția privind introducerea pe piață a tutunului pentru uz oral (snus) în cadrul UE a fost 
introdusă în 1992 pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne, păstrând în 
același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății. În acel stadiu, trei state membre 
interziseseră deja tutunul snus. Justificarea pentru interzicerea tutunului snus în 1992 a fost 
stoparea extinderii consumului de produse nocive pentru sănătate care erau noi pe piețele 
statelor membre și care erau considerate ca fiind deosebit de atractive pentru tineri. Interdicția 
privind folosirea tutunului pentru uz oral a fost preluată de articolul 8 din 
Directiva 2001/37/CE.

Această interdicție a fost declarată valabilă de Curtea Europeană de Justiție prin hotărârea sa 
din 14 decembrie 2004 (cauza C-210/03). Curtea a confirmat faptul că interdicția era 
proporțională cu obiectivul protecției sănătății. În hotărârea sa, Curtea a făcut referire la 
informațiile științifice aflate la dispoziția legiuitorului comunitar în momentul adoptării 
directivei.

Faptul că tutunul pentru uz oral (snusul) și alte produse din tutun care nu sunt fumate au 
efecte nocive asupra sănătății a fost confirmat la 6 februarie 2008 de Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi al Comisiei (CSRSEN)1. CSRSEN concluzionează că 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf.
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tutunul care nu se fumează poate cauza cancer, pancreasul fiind principalul organ-țintă, că 
mărește riscul de deces provocat de infarct miocardic și creează dependență. Utilizatorii 
prezintă simptome ale retragerii care sunt similare celor observate în cazul fumătorilor.

Comisia cunoaște faptul că nivelul de substanțe cancerigene din tutunul snus a fost redus în 
ultimele două decenii. Acest lucru înseamnă că este posibil ca efectele nocive asupra sănătății 
provocate de tutunul snus să difere de cele ale altor produse tradiționale din tutun care se 
fumează sau nu. Totuși, acest lucru nu înseamnă că tutunul snus este un produs sigur sau 
inofensiv. În plus, este posibil ca tutunul snus și alte produse din tutun care nu se fumează să 
încurajeze consumul de nicotină în rândul tinerilor și să submineze politicile de renunțare la 
fumat, întrucât poate fi utilizat în spațiile unde fumatul este interzis.

În prezent, Comisia revizuiește Directiva 2001/37/CE privind produsele din tutun. Sunt 
examinate aspectele referitoare la tutunul pentru uz oral, inclusiv la tutunul snus, în contextul 
evaluării impactului viitoarei revizuiri. Pe lângă impactul asupra sănătății și impactul social al 
diferitelor opțiuni de politică, evaluarea impactului va analiza impactul economic al acestora 
și implicațiile lor în contextul funcționării pieței interne.


